
هههه ا .يقول الله تبارك وتعالى:((  هتهل هذ ا  إإ إر  هم هق لل هو ا هه ا .  هح ضض هو إس  لم شش هو ال
هههه ا . هن هب همهه ا  هو إء  همءآ شسهه هو ال هه ا .  هشهه لغ هي هذ ا  إإ إل  ليهه شل هو ا هههه ا .  شهل هج هذ ا  إإ إر  هه ا شن هو ال

هه ا شو ا هسهه هم ا  هو سس  لف هن هو هه ا *  هح هط هم ا  هو إض  لر  )) السسخ . أمسسا البسسسملةهو ال
فل يجب الكل م عليها لنه معروف ومتكرر ولكن نبدأ باليات فسسي قسسول

 : أقسم الله تعسسالى بالشسسمسو الشمس وضح اه ا ((الله تعالى : ( )
وضحاها وهو ضؤها لما في ذلك من اليات العظيمة الدالة علسسى كمسسال
قسسدرة اللسسه سسسبحانه وتعسسالى، وكمسسال علمسسه ورحمتسسه. فسسإن فسسي هسسذه
لل: إذا الشمس من اليات مسسا ل يسسدركه بعسسض النسساس، ونضسسرب لكسسم مث
طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائيسسة؟ تسسوفر آلف
المليين، لنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة، وكسسم يحصسسل للرض مسسن
حرارتها، من نضج الثمار، وطيب الجشجار، ما ل يعلمه إل الله عز وجل،
ويحصل فيها فوائد كثيرة ل أستطيع أن أعدها؛ لن غالبهسا يتعلسسق  بعلسسم
الفلك وعلم الرض والجيولوجيا، ول أستطيع أن أعدها، لكنها من آيسسات

 )). قيسسل: إذا تلهسسا فسسي السسسير،و القمر إذ ا تلههه االله العظيمسسة.  (( 
وقيل: إذا تلهسسا فسسي الضسساءة، ومسسادامت اليسسة تحتمسسل هسسذا وهسسذا فسسإن
القاعدة في علم التفسير أن الية إذا احتملت معنيين ل تعسسارض بينهمسسا
لا أوسسسع للمعنسسى. لا، لن الذخسسذ بسسالمعنيين جميعسس وجب الذخسسذ بهمسسا جميعسس
فنقول: إذا تلها في السير؛ لن القمسسر يتسسأذخر كسسل يسسو م عسسن الشسسمس،
لا منها في المغرب، إذا هسسو فسسي نصسسف فبينما تجده في أول الشهر قريب
الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لنه يتأذخر كل يو م. أو إذا تلهسسا
في الضاءة، لنها إذا غابت بدأ ضوء القمر لسيما في الربع الثاني إلسسى
لا. يعنسسي: إذا مضسسى لا واضسسح نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بينسس
ييا، وأما فسسي السسسبعة سبعة أيا م إلى أن يبقى سبعة أيا م يكون الضوء قو
الولى والذخيرة فهو ضعيف، وعلى كل حال فإن إضاءة القمر ل تكسسون
إل بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشسسمس
 .لنها آية النهار، وأقسم بالقمر لنه آية الليل
(( و النههه ار إذ ا جلههه ا. و الهليههل إذ ا )).  (( و القمههر إذ ا تلههه ا 

 )) : إذا جل الرض وبينهسسا ووضسسحها؛ لنسسه نهسسارو النه ار )) (( يغش اه ا
 )) إذا يغطسسي الرضو الهليههل إذ ا يغشهه اه اتتبين به الجشياء وتتضسسح.(( 

لا حتى يكون كالعباءة المفروجشة على جشيء من الجشياء، وهذا يتضح جلي
فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة، إذا غابت الشمس وأنت في
الطائرة تجد أن الرض سوداء تحتك، لنسسك أنسست الن تشسساهد الشسسمس



لرتفاعك، لكن الرض مسن تحتسسك حيسث غربست عليهسسا الشسمس تجسسدها
سسسوداء كأنهسسا مغطسساة بعبسساءة سسوداء وهسسذا معنسسى قسسوله: (( والليسسل إذا

 )) السسسماء والرضو السم اء ومهه ا بن اههه ا. و الرض...يغشاها )). (( 
و السم اء وم ا بن اه ا. و الرض وم ا طح اههه ا. ونفههسمتقابلت. (( 
نن ((و السههم اء ومهه ا بن اههه ا)).(( وم ا سو اه ا   )) قسسال المفسسسرون: إ

 )) هنا مصدرية أي: والسماء وبنائها؛ لن السسسماء عظيمسسة بارتفاعهسسام ا
وسعتها وقوتها، وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء

م ا ترى فههي خهلههق  الرحمههنمحكم، كما قال الله تبارك وتعالى: (( 
من تف اوت فهه ارجع  البصههر هههل تههرى مههن فطههور. ثههم  ارجههع

ا ا وهههو حسههير  )). (( البصر كرتين ينقهلههب إليههك  البصههر خ اسههئ
 )) يعني: الرض وما سواها حتى كانت مستوية،و الرض وم ا طح اه ا

لا صلبة ، بل هسسي مناسسسبة لا، وليست قوية جد وحتى كانت ليست لينة جد
للخلق على حسب ما تقو م به حوائجهم، وهذه من نعمسسة اللسسه سسسبحانه
وتعالى على عباده أن سوى لهم الرض وجعلها بين اللين والخشونة إل

ونفس ومهه افي مواضع لكن هذا القليل ل يحكم به علسسى الكسسثير.  (( 
)): نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العمسسو م. يعنسسي كسسلسو اه ا 

خذخلقسسة وسسسواها فطسسرة، سسسواهاوم ا سو اه انفس .((   )) يعنسسي سسسواها 
ذخلقة حيث ذخلق كل جشيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قسسال

 )) أي ذخلقسسه المناسسسب الذي أعطى كل شيء خهلقهالله تعالى: (( 
 )). أي: هداه لمصالحه، وكسسذلك سسسواه فطسسرة ولسسسيماثم هدىله (( 

البشر فإن الله تعالى جعل فطرتهسسم هسسي الذخل ص والتوحيسسد كمسسا قسسال
ا ا فطههرة  الهلههه  الههتي فطههرتعالى: ((  فأقم وجهك لهلههدين حنيفهه

 )): مسسن الملهسسم؟فألهمه ا فجوره ا وتقو اه ا)).  ((  الن اس عهليه ا 
 )):فألهمه ا فجورههه ا وتقو اههه االله عز وجل ألهم هذه النفوس. (( 

بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقسسوى ل جشسسك أفضسسل، قسسالوا: مراعسساة
 )): طيسسب مسسا هسسوفألهمه ا فجوره ا وتقو اههه الفواصسسل اليسسات. (( 

لا فسسالفجور الفجور؟ الفجور هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة اللسسه، إذ
لا بأنه من صص عرف معصية الله، فكل عا ص فهو فاجر. وإن كان الفاجر ذخ
لا يعم كل من ذخرج عن طاعة الله كمسسا قسسال ليس بعفيف، لكن هو جشرع

 )).والمسسراد الكفسسار.(( كل إن كت اب  الفجهه ار لفههي سههجينتعالى: 
وألهمها تقواها، ألهمها التقوى أيهما موافسسق للفطسسرة؛ الثسساني أو الول؟
الثسساني، لن الفجسسور ذخسسارج عسسن الفطسسرة، لكسسن قسسد يلهمسسه اللسسه بعسسض



النفوس لنحرافهسسا لقسسوله تعسسالى: (( فلمسسا زاغسسوا أزاغ اللسسه قلسسوبهم )).
لدا، لكن من علم منه أنه ل يريد الحسسق أزاغ اللسسه والله تعالى ل يظلم أح

قد أفهلح من زك اههه ا. وقههد خهه اب مههنقلبه، نسأل الله العافية.  (( 
 )) أي: فاز بالمطلوب ونجا مسسن المرهسسوب، ((قد أفهلح)): (( دس اه ا 

 )) أي: من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكيسسة هنسسا التزكيسسةمن زك اه ا
 )). المراد بالتزكية هنا:فل تزكو ا أنفسكمالمنهي عنها في قوله: (( 

أن يزكي نفسه بإذخلصها من الشرك وجشسسوائب المعاصسسي، حسستى تبقسسى
 )): أي مسسن أرداهسسا فسسيوقد خ اب من دسهه اه ازكية طاهرة نقية. (( 

المهالك والمعاصي، هذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى
أن يثبت الله النسان على طاعته، و بسسالقول الثسسابت،  فعليسسك يسسا أذخسسي
لا أن تسأل الله الثبات والعلم النافع، والعمل الصسسالح فسسإن المسلم دائم

وإذ ا سألك عب ادي عني فإني قريههبالله تعالى قال في كتابه: (( 
أجيب دعوة  الههد اع إذ ا دعهه ان فهليسههتجيبو ا لههي وليؤمنههو ا بههي

))، نسسسأل اللسسه أن يجعلنسسا وإيسساكم مسسن الراجشسسدينلعهلههم يرشههدون 
كههذبت ثمههودوالصالحين المصلحين.  وصلنا إلى قول اللسسه تعسسالى: (( 

 )): ثمسسود اسسسمكهذبت ثمههود )): (( بطغو اه ا. إذ  انبعههث أشههق اه ا
قبيلة ونبيهم صالح عليه الصلة والسل م، وديارهم فسسي الحجسسر معروفسسة
للحا. ونبيهم صالح عليسسه الصسسلة في طريق الناس، هؤلء كذبوا نبيهم صا
والسل م كغيره من النبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ل جشسسريك لسسه.

وم ا أرسهههلن ا مههن قبهلههك مههن رسههول إلكما قال اللسسه تعسسالى: (( 
 )). دعسساهم إلسسى عبسسادة اللسسهنوحي إليه أنه ل إله إل أن ا ف اعبدون

وحده ل جشريك له، وأعطاه الله سبحانه آية تدل على نبوته وهي الناقسسة
لا في اليو م الثاني. وقد لا وتسقيهم لبن العظيمة التي تشرب من البئر يوم
قال بعض العلماء: إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقسسدر أعطتسسه
من اللبسسن بقسسدره، ولكسسن السسذي يظهسسر مسسن القسسرآن ذخلف ذلسسك، لقسسوله

 )). فالناقسسة تشسسربله ا شرب ولكم شرب يههوم معهلههومتعالى: (( 
لا، ثم تدر اللبن في اليو م الثسساني، ولكسسن هسسل نفعتهسسم هسسذه من البئر يوم

 )): أيكههذبت ثمههود بطغو اههه االية؟ استمع إلى قول الله تعالى: (( 
بطغيانها وعتوها، والباء هنسسا للسسسببية، أي: بسسسبب كونهسسا طاغيسسة كسسذبت

 )) هذا بيان للطغيان السسذي ذكسسره اللسسهإذ  انبعث أشق اه االرسول. (( 
 )) يعنسسي: انطلسسق  انبعههثعسسز وجسسل وذلسسك حيسسن انبعسسث أجشسسقاها. و((

)) أي : أجشقى ثمسسود أي: أعلهسسم فسسي الشسسقاء سسسأشق اه ا بسرعة. و(( 



(( فق ال لهههم ))والعياذ بالله س يريسسد أن يقضسسي علسسى هسسذه الناقسسة.  
)): قال لهم ناقسسة، أي ذروا ناقسسة اللسسه،ن اقة  الهله وسقي اه ا صالح: (( 

 )).فذروه ا تأكههل فههي أرض  الهلهههلقوله تعالى في آيسسة أذخسسرى: (( 
يعني اتركوا الناقة ل تقتلوها ول تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجسسة

لا وقالوا: إنسسك لسسست برسسسول،فكذبوهبالعكس. ((   )) أي: كذبوا صالح
وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يسمهم أقوامهم بسسالعيب.

كذلك مهه ا أتههى  الههذين مههن قبهلهههم مههنكما قسسال اللسسه تعسسالى: (( 
 )). كسسل الرسسسل قيسسل لهسسم هسسذارسول إل ق الو ا س احر أو مجنون

ساحر أو مجنون،  كما قيل للرسول عليه الصلة والسل م: إنسسه سسساحر،
كذاب، مجنسون، جشساعر، كساهن، ولكسن هسل ألقساب السسوء الستي يلقبهسا
العداء لولياء الله هل تضرهم؟  الجواب: ل، بل يسسزدادون بسسذلك رفعسسة
عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الجر أثيبوا علسسى ذلسسك.  فيقسسول

لا حصسسل بسسه فكذبوه فعقروه ا عز وجل: (( )) أي: عقروا الناقة عقسسر
 )): فدمد م يعني:فدمدم عهليهم ربهم بذنبهم فسو اه االهلك. (( 

أطبسسق عليهسسم فسسأهلكهم كمسسا تقسسول: دمسسدمت السسبئر: أي أطبقسست عليهسسا
)) أي: بسبب ذنسسوبهم؛ لن اللسسه سسسبحانه وتعسسالى لبذنبهم التراب. (( 

نن النسساس أنفسسسهم يظلمسسون، فالسسذنوب سسسبب لا ولكسس يظلسسم النسساس جشسسيئ
ظهر  الفسهه ادللهلك والدمار والفساد لقول اللسسه تبسسارك وتعسسالى: (( 

في  البر و البحر بم ا كسبت أيدي  الن اس ليذيقهم بعض  الههذي
وإذ ا أردنهه ا أن نههلههك)). وقسسال تعسسالى: (( عمهلو ا لعهلهم يرجعون 

قريههة أمرنهه ا مترفيههه ا ففسههقو ا فيههه ا فحههق عهليههه ا  القههول
ا ا  )). وقال الله تعالى يخسساطب أجشسسرف الخلسسق وذخيسسرفدمرن اه ا تدمير

 أو لم ا أص ابتكم مصيبة قد أصبتم مثهليه ا قهلتم أنههىالقرون: ((
)).. فالنسان يصاب بالمصسسائب مسسنهذ ا قل هو من عند أنفسكم 

 )) أي:فدمدم عهليهههم ربهههم بهذنبهمعنسسد نفسسسه، ولهسسذا قسسال: (( 
)) أي: عمها بالهلك حتى لم يبق منهم أحسسدفسو اه ا بسبب ذنبهم. (( 

 ))ول يخ اف عقب اههه اوأصبحوا في ديارهم جاثمين.   قال تعسسالى: (( 
أي: أن الله ل يخسساف مسسن عاقبسسة هسسؤلء السسذين عسسذبهم، ول يخسساف مسسن
تبعتهسسم، لن لسسه الملسسك وبيسسده كسسل جشسسيء، بخلف غيسسره مسسن الملسسوك،
الملوك لو انتصروا على غيرهم، أو عسساقبوا غيرهسسم تجسسدهم فسسي ذخسسوف
يخشون أن تكون الكرة عليهم، أما الله عز وجل فإنه ل يخاف عقباهسسا.



أي: ل يخاف عاقبة من عذبهم، لنه سبحانه وتعالى له الملك كلسسه، ولسسه
 .الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه، وما أجل سلطانه


